
UCHWAŁA NR XXX/ 210 /12 
RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 27 grudnia 2012r 
 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cegłów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w zw. z art. 
12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 
224,poz. 1337 ), Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne i nieruchomości zamieszkałych przez 
mieszkańców zakwaterowania zbiorowego, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. 

Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć pierwsze deklaracje o których mowa w § 1 
do Wójta Gminy Cegłów do 28 lutego 2013 r. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Rada Gminy określa w 
drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. We wzorze tym określa się 
objaśnienie dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
                                                           
1
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 

153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r, poz. 567. 
 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/ 210 /2012 
Rady Gminy Cegłów 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 
 
 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa prawna  
 

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2012.391 j.t.) 

Składający: 
 

właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoby 
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością zamieszkałą położoną na terenie Gminy Cegłów 

Termin składania: 
 

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w 
ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji . 
Po wejściu w życie uchwały Rady Gminy pierwsza deklaracja składana jest do 28 lutego 
2013 r. 

Organ właściwy 
do złożenia deklaracji Wójt Gminy Cegłów 

Miejsce składania  
 

Urząd Gminy w Cegłów 
ul. Kościuszki 4 
05-319 Cegłów 

 
Wypełnić pola białe, komputerowo lub ręcznie, czytelnie drukowanymi literami, 
czarnym lub niebieskim kolorem 
 

A. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI ( zaznaczy ć właściwy kwadrat) 

� pierwsza deklaracja                                               � korekta / zmiana danych zawartych 
                                                                                         w pierwszej deklaracji 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJ Ę (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
� właściciel 
� współwłaściciel 
� użytkownik wieczysty 
� zarządca nieruchomości 
� jednostka organizacyjna 
� inny podmiot: ……………………………. 
         należy zaznaczyć jedną z możliwości powyżej  
C. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Rodzaj składającego deklarację 
� osoba fizyczna 
� osoba prawna 
� jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
         należy zaznaczyć jedną z możliwości powyżej 

Nazwa pełna / Imię i nazwisko 

PESEL NIP 
 

REGON 
 

 
 
 



D. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Kraj Województwo 

 
Powiat 
 

Gmina 
 

Kod pocztowy Poczta 
 

Ulica Numer domu Numer lokalu 
 

Miejscowość 
 

Numer telefonu E-mail 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 
Ulica 
 

Numer domu Numer lokalu 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: 
 
Rodzaj zabudowania: 
�             Budynek mieszkalny jednorodzinny. 
�             Budynek mieszkalny wielorodzinny, 
�             Inny budynek zamieszkały 
F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
…………… (należy podać liczbę) gospodarstw domowych. 
Definicja : gospodarstwo domowego (wg GUS): Zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i 
wspólnie utrzymujących się.  
Jednocześnie oświadczam, że odpady z nieruchomości wskazanej w części E będą zbierane w sposób: 
�     selektywny – opłata ……….. zł za jedno gospodarstwo domowe* 
�      zmieszany  - opłata ……….. zł za jedno gospodarstwo domowe* 

*Opłata zgodnie z uchwałą Rady Gminy Cegłów Nr …………. z dnia 
 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 
……. (liczba gospodarstw domowych) x ……. (stawka opłaty) = ……… złotych 
(słownie: …………………………………………………………………… złotych) 
 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych ze stanem 
faktycznym. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm. ). 
Imię Nazwisko 

 

Data wypełnienia deklaracji 
 
 

 

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego (niepotrzebne skreślić) 

 
 



H. ADNOTACJE ORGANU 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pouczenie: 
W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej 
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z odrębnymi przepisami 
 
 
Objaśnienia: 

1. Deklarację w części A-G wypełnia składający deklarację. 
2. Weryfikacja informacji podanych w niniejszej deklaracji będzie prowadzona na 

podstawie informacji / deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, ewidencji 
ludności lub innych danych będących w posiadaniu Wójta Gminy Cegłów. 

3. Właściciel nieruchomości składa deklarację w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa nową 
deklarację do Wójta Gminy Cegłów w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

5. W przypadku zmiany uchwałą Rady Gminy Cegłów stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi opłata obliczona w niniejszej deklaracji zostanie przeliczona 
zgodnie z nowa stawką bez konieczności ponownego składania deklaracji przez 
właściciela lub władającego nieruchomością. 

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 
się poczynając od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/ 210 /2012 
Rady Gminy Cegłów 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 
 
 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa prawna  
 

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2012.391 j.t.) 

Składający: 
 

właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoby 
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością zamieszkałą położoną na terenie Gminy Cegłów 

Termin składania: 
 

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w 
ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji . 
Po wejściu w życie uchwały Rady Gminy pierwsza deklaracja składana jest do 28 lutego 
2013 r.  

Organ właściwy 
do złożenia deklaracji Wójt Gminy Cegłów 

Miejsce składania  
 

Urząd Gminy w Cegłów 
ul. Kościuszki 4 
05-319 Cegłów 

 
Wypełnić pola białe, komputerowo lub ręcznie, czytelnie drukowanymi literami, 
czarnym lub niebieskim kolorem 
 

A. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI ( zaznaczy ć właściwy kwadrat) 

� pierwsza deklaracja                                               � korekta / zmiana danych zawartych 
                                                                                         w pierwszej deklaracji 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJ Ę (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
� właściciel 
� współwłaściciel 
� użytkownik wieczysty 
� zarządca nieruchomości 
� jednostka organizacyjna 
� inny podmiot: ……………………………. 
         należy zaznaczyć jedną z możliwości powyżej  
C. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Rodzaj składającego deklarację 
� osoba fizyczna 
� osoba prawna 
� jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
         należy zaznaczyć jedną z możliwości powyżej 

Nazwa pełna / Imię i nazwisko 

PESEL NIP 
 

REGON 
 

 
 
 



D. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Kraj Województwo 

 
Powiat 
 

Gmina 
 

Kod pocztowy Poczta 
 

Ulica Numer domu Numer lokalu 
 

Miejscowość 
 

Numer telefonu E-mail 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 
Ulica 
 

Numer domu Numer lokalu 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: 
 
Rodzaj zabudowania: 
             Brak budynków. 
             Budynek prowadzenia działalności gospodarczej. 
             Budynek zakładu pracy. 
             Budynek zakwaterowania zbiorowego 
F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji są wytwarzane odpady 
komunalne i będą gromadzone w pojemnikach o objętości: 
�  120l, 
�  240 l, 
�  1100 l 
�  Kontenerach KP-7 
 
Jednocześnie oświadczam, że odpady z nieruchomości wskazanej w części E będą zbierane w sposób: 
�  selektywny 
�  zmieszany 
 
Szacunkowa ilość odpadów komunalnych wytworzonych i składowanych w pojemnikach wynosi: 
120 l - ……….(liczba pojemników) 
240l - ………..(liczba pojemników) 
1100l - ………(liczba pojemników) 
Kontener KP-7 - ……….(liczba kontenerów) 
 
Prognozowana opłata:: 
……. (liczba pojemników) x ……. (stawka opłaty) = ……… złotych, 
……. (liczba pojemników) x ……. (stawka opłaty) = ……… złotych, 
……. (liczba pojemników) x ……. (stawka opłaty) = ……… złotych, 
……. (liczba pojemników) x ……. (stawka opłaty) = ……… złotych, 
Łączna prognozowana opłata wynosi ………… zł 
(słownie: …………………………………………………………………… złotych) 
 
 
 
 



G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm. ). 
Imię Nazwisko 

 

Data wypełnienia deklaracji 
 
 

 

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego (niepotrzebne skreślić) 

 
 

H. ADNOTACJE ORGANU 
 

 
 

 
 
Pouczenie: 
W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej 
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z odrębnymi przepisami 
 
 
Objaśnienia: 

1. Deklarację w części A-G wypełnia składający deklarację. 
2. Weryfikacja informacji podanych w niniejszej deklaracji b Edzie prowadzona na 

podstawie informacji / deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, ewidencji 
ludności lub innych danych będących w posiadaniu Wójta Gminy Cegłów. 

3. Właściciel nieruchomości składa deklarację w ciągu 14 dni od dnia wytworzenia 
odpadów komunalnych. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa nową 
deklarację do Wójta Gminy Cegłów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

5. Właściciel nieruchomości składa nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia zmiany 
uchwałą Rady Gminy wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 
się poczynając od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. 

 

 
 


